
Onde eles estãO?, O disfarce dOs animais e eu vi!
texto e ilustrações: fernando vilela

temas: adivinhas, diversidade animal e meio ambiente  
tema transversal: meio ambiente 

recomendado a alunos da educação infantil (leitura compartilhada)  
ao 3o ano (2 a 8 anos) 

formas geométricas presentes em árvores, troncos, flores, frutos, galhos, borboletas, pássaros, 

sombras etc. O resultado dessa missão fará parte de uma exposição de fotos final. Artes: que 

tal propor aos alunos também trabalhar as formas geométricas por meio do origami, a milenar 

técnica japonesa da dobradura? Os pequenos poderão criar dobraduras de animais (pássaro, 

gato, elefante, sapo, borboleta, aranha...), flores, árvores etc. 

•	 Estudo	dE	mEio: para as crianças poderem ver, num mesmo lugar, animais de diferentes partes 

do planeta e, dessa forma, enriquecer o aprendizado, alguns passeios (o professor adéqua o lo-

cal visitado de acordo com o município brasileiro onde vive): Zoológico de São Paulo (é o maior 

zoo do país com mais de 3.200 animais de diversas espécies: www.zoologico.com.br); Instituto 
Butantan (tem uma das maiores coleções de insetos e répteis do mundo – 54 mil exemplares: 

www.butantan.gov.br); Aquário de São Paulo (é o maior aquário da América Latina com três 

mil exemplares de cerca de 300 espécies de animais: www.aquariodesaopaulo.com.br); Museu 
de Zoologia da USP (www.mz.usp.br/); Viveiro Manequinho Lopes – Parque do Ibirapuera 

(www.parquedoibirapuera.com). 

•	 ConClusão: juntos, os alunos produzirão um “relatório final” sobre o projeto, que 

servirá como um balanço de tudo o que descobriram e realizaram. Numa data pre-

viamente informada a toda a comunidade escolar, os alunos apresentarão todos os 

trabalhos concluídos. 

OUTRAS LEITURAS DO MESMO AUTOR

•	 Os heróis do tsunami. São Paulo: 2011.
•	 A toalha vermelha. São Paulo. Altamente Recomendável FNLIJ / 2007.

* Para mais informações sobre os Temas Transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do 
Ministério da Educação e Cultura, acesse: www.portal.mec.gov.br.
** A Meta do Milênio 2 tem como objetivo atingir o ensino básico universal, ou seja, o ensino de qualidade 
para todos e, assim, permitir a formação de adultos alfabetizados e capazes de contribuir para a sociedade 
como cidadãos e profissionais. Para mais informações sobre as Metas do Milênio, acesse: www.pnud.org.br.
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ApóS A LEITURA
História detalhada, hora de propor atividades:
•	 CiênCias	 E	GEoGrafia (Diversidade animal e Meio ambiente/Meta 7): zebra, urso-polar, onça-

-pintada, cobra, carrapato... Será que, na natureza, eles vivem todos no mesmo lugar? Divida os 

mais de 40 animais, que aparecem nos três títulos, entre os grupos de alunos e peça que pesqui-

sem: em que região vive cada bicho? São todos brasileiros? Não? Então, de onde são? Proponha, 

como próximo passo, aprofundar a pesquisa sobre as características dos bichos: vertebrado ou 

invertebrado, carnívoro ou herbívoro, mamífero ou anfíbio, inseto ou réptil, peixe ou ave, terres-

tre ou aquático etc. Qual o hábitat em que vive (clima, relevo, vegetação, altitude)? Do que se 

alimenta, como se procria, que tipo de hábitos tem? Qual sua posição na cadeia alimentar? O 

que faz para se proteger dos predadores? Que som ele faz? Em que região do planeta vive? Essa 

região pertence a alguma área de proteção ambiental ou está sob ameaça de caçadores? Está 

em extinção? Artes e Informática. Criação de terráreo, minhocário e aquário: tão importante 

quanto ensinar uma criança a ler e a escrever, é promover sua alfabetização científica para que 

possa interpretar e compreender o mundo ao seu redor. 

•	 LínGua	 portuGuEsa: os três títulos trazem tantas adivinhações! Como se cria uma adivinha-

ção ou charada? Vamos descobrir? Mostre aos pequenos que elementos são necessários para 

isso. Que adivinhações conhecem? Peça que pesquisem, perguntem a pais e avós e relacionem 

adivinhas das quais se lembram. Que tal um festival de adivinhações? O desafio se dará entre 

os grupos de trabalho da sala. Que tal cada criança inventar sua própria adivinhação? Com a 

orientação do professor de Artes, o aluno ilustrará seu texto, que fará parte de um livro cole-

tivo de adivinhações (nas versões impressa e virtual, assim como o atlas de animais). Dicionário 

de onomatopeias: descobriram os sons que os bichos estudados emitem? Quais são? Que ou-

tros sons conhecem? Que tal fazer um dicionário com todas as onomatopeias descobertas? 

Nas aulas de Música, o professor poderá trabalhar com os alunos onomatopeias da natureza: 

chuva, trovão, água, fogo, pássaros... Como os instrumentos musicais podem ajudar a criar es-

tes sons? Palavra cruzada e caça-palavras poderão ser jogos inventados por outros dois grupos. 

O professor de Artes também ajudará na criação destes jogos. 

•	 GEomEtria: os três livros chamam a atenção para as infinitas formas existentes na natureza, 

mas que nem sempre percebemos. Para onde quer que se voltem os nossos olhos, com atenção, 

constatamos a presença marcante da geometria em cada detalhe. Um exemplo clássico está 

no fato de as abelhas fazerem seus favos de mel no formato hexagonal, pois elas sabem que 

este é o formato que exige a menor quantidade de mel para ser construído. Para introduzir este 

tema, lance um desafio: convide os pequenos a fazer um passeio pelas dependências externas 

da escola para encontrar formas geométricas. O que descobriram? A partir destas primeiras 

observações, aproveite para aprofundar a importância da geometria na natureza e como isso 

ocorre. Conceitos apresentados, novo desafio: munidos de máquinas fotográficas, leve os alu-

nos para uma visita ao Viveiro Manequinho Lopes. Missão: registrar linhas, ângulos, simetria e 

OnDE ELES ESTãO?, O DISFARcE DOS AnIMAIS  

E EU vI!

pROFESSOR
Mais uma criação do consagrado artista plástico, escritor, ilustrador, designer e educa-

dor paulistano, Fernando Vilela, ganhador de vários prêmios no Brasil e no exterior, Onde 
eles estão?, O disfarce dos animais e Eu vi! nos chegam como três instigantes títulos, inde-

pendentes entre si, mas que também podem ser explorados em conjunto oferecendo um 

inestimável leque de possibilidades. 

Para cada um dos três títulos, a leitura poderá ser motivada e explorada seguindo-

-se os mesmos passos. No caso de o professor optar em desenvolver um projeto com 

os três títulos, sugerimos que cada título seja apresentado, primeiro, individualmen-

te, para, em seguida, os três serem apresentados juntos aos alunos como fonte de um 

trabalho, que será realizado ao longo de todo o semestre ou, até mesmo, de todo o 

ano letivo. 

MOTIvAÇãO pARA A LEITURA 
Leve os pequenos a algum cantinho da escola ao ar livre e peça que se organizem em 

uma roda: apresente-lhes o livro e lance desafios: o que veem? Que história o livro traz? E 

quais os personagens? O que diz o título? E o texto da quarta capa? Abra nas duas últi-

mas páginas: apresente a biografia do autor e os textos que ele fez sobre o livro. O que ele 

diz? Já conheciam o autor? O livro traz alguma novidade? Qual? 

LEnDO O LIvRO
Para garantir a compreensão de todos, é importante que a primeira leitura seja feita 

pelo professor, em voz alta, mostrando como texto e ilustrações se complementam. Em 

seguida, o mediador poderá propor aos alunos que se dividam em grupos para, juntos, ex-

plorarem o livro. O que acharam da forma como o livro propõe adivinhações? 

Peça para que anotem dúvidas e relacionem todos os animais mencionados. Qual a 

principal diferença entre os animais que aparecem em O disfarce dos animais e Onde eles 
estão? e os mostrados em Eu vi!? Além de animais, quem mais aparece em O disfarce dos 
animais? Quem são eles? Também solicite que descubram mais sobre o autor e sua obra. 

Abra para debate e questionamentos.
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